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Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13445-1:2003 je českou versí modifikace evropské normy EN 13445-1:2002, vydanou
v souladu s Resolucí BT C57/2002 pod následujícím označením změnových stran v jejím záhlaví: „Issue 7 (2003-07)“.
This Corrigendum to ČSN EN 13445-1:2003 is the Czech version modification issued in line with resolution
BT C57/2002 which are identified with following references in the header of pages: “Issue 7 (2003-07)”.
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Miroslav Patočka, dipl. tech.
Technická normalizační komise: TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš
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Následující články se nahrazují novým zněním:
Předmluva – předposlední odstavec – POZNÁMKA – se nahrazuje následujícím zněním bez označení
POZNÁMKA.
Opravy k interpretaci této normy, když se mohou jevit různé alternativy, jsou prováděny přes migrující
návody (Migration Help Desk – MHD). MHD mohou být nalezeny u www.unm.asso.fr/en13445en, který
obsahuje zaveditelný tvar pro otázky a instrukce jak předložit otázku. Po odsouhlasení otázky předmětným
expertem bude tazateli dodána odpověď. Opraveným stránkám bude přiděleno specifické číslo vydání
a budou vydány CEN podle předpisů CEN. Vysvětlující listy budou umístěny na webové stránce.
Článek 1.1 – třetí odstavec se nahrazuje následujícím zněním:
Tato evropská norma platí do nejvyšších dovolených teplot, pro které nemusí být bráno v úvahu tečení.
Odpovídající omezení výpočtových teplot jsou uvedena v části 3 (viz odstavec 5.1).

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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